
CM\851663NL.doc PE438.354v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

9.12.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1102/2009, ingediend door Gerard Cussinet (Franse nationaliteit), 
namens Association de Défense pour le Droit au Logement et à la Consommation, 
over de vervuiling die wordt veroorzaakt door de slechte exploitatie van de 
vuilstortplaats van Cusset (Vichy Val d'Allier, Frankrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener laakt de slechte wijze waarop de vuilstortplaats van Cusset (Vichy Val d'Allier, 
Frankrijk) geëxploiteerd zou worden en is van mening dat dit een ernstige bedreiging vormt 
voor de gezondheid van de omwonenden. Indiener bekritiseert het bedrijf dat de stortplaats 
beheert en stelt dat er geen aandacht is voor hergebruik en dat de ongeveer 350 000 ton afval 
niet op een goede wijze wordt opgeslagen. Volgens indiener wordt het probleem bij 
voortduring genegeerd door lokale autoriteiten en nemen deze geen maatregelen om de 
stortplaats te sluiten of in te richten in overeenstemming met de milieunormen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Volgens de beweringen van indiener gaat het om een bestaande vuilstortplaats die valt onder 
het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen1 (de 
afvalstoffenrichtlijn). Ingevolge artikel 14 van deze richtlijn moest de stortplaats uiterlijk op 
16 juli 2009 aan de in de richtlijn gestelde voorwaarden voldoen. De volgende kwesties 
moeten derhalve met de bevoegde Franse autoriteiten worden opgehelderd:

- De behandeling van afvalstoffen voordat deze worden verwijderd op vuilstortplaatsen. 
Artikel 6 van de afvalstoffenrichtlijn bepaalt dat alleen behandelde afvalstoffen worden 
gestort;

- Tekortkomingen in de wettelijke procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op de 
stortplaats, met name de inspectie ter plaatse en het wegen van vrachtwagens die afvalstoffen 
naar de stortplaats vervoeren. Punt 1.3 van de beschikking tot vaststelling van criteria en 
procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen2 bepaalt dat voor elke op 
een stortplaats afgeleverde lading afval voor en na het lossen visuele inspectie plaatsvindt. 
Tevens vindt controle van de vereiste documentatie plaats; en

- De stank in woonwijken nabij de vuilstortplaats, waarschijnlijk als gevolg van het onjuiste 
dagelijkse afvalbeheer ter plaatse. Punt 5 in Bijlage I van de afvalstoffenrichtlijn schrijft voor 
dat exploitanten van stortplaatsen maatregelen dienen te nemen om de door de stortplaats 
veroorzaakte overlast, bijvoorbeeld in de vorm van stank, tot een minimum te beperken.

Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Franse autoriteiten teneinde opheldering te 
verkrijgen over bovengenoemde kwesties. Zij zal het Parlement op de hoogte houden van haar 
bevindingen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Op 10 december 2009 heeft de Commissie de bevoegde Franse autoriteiten om informatie 
verzocht met betrekking tot de volgende punten:

- De behandeling van afvalstoffen voordat deze worden verwijderd op vuilstortplaatsen. 
Artikel 6 van de afvalstoffenrichtlijn3 bepaalt dat alleen behandelde afvalstoffen worden 
gestort;

- Tekortkomingen in de wettelijke procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op de 
stortplaats, met name de inspectie ter plaatse en het wegen van vrachtwagens die afvalstoffen 
naar de stortplaats vervoeren. Punt 1.3 van de beschikking tot vaststelling van criteria en 

                                               
1 Richtlijn 1999/31/EG; PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
2 Beschikking 2003/33/EG; PB L 11/27 van 16.1.2003.
3 1999/31/EG PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen1 bepaalt dat voor elke op 
een stortplaats afgeleverde lading afval voor en na het lossen visuele inspectie plaatsvindt. 
Tevens vindt controle van de vereiste documentatie plaats; en

- De stank in woonwijken nabij de vuilstortplaats, waarschijnlijk als gevolg van het onjuiste 
dagelijkse afvalbeheer ter plaatse. Punt 5 in Bijlage I van de afvalstoffenrichtlijn schrijft voor 
dat exploitanten van stortplaatsen maatregelen dienen te nemen om de door de stortplaats 
veroorzaakte overlast, bijvoorbeeld in de vorm van stank, tot een minimum te beperken.

Op 21 april 2010 heeft de Commissie het volgende antwoord ontvangen van de Franse 
autoriteiten:

- De vuilstortplaats voldoet volledig aan de afvalstoffenrichtlijnen en de beschikking tot 
vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen. 
Dit is geregeld in "arrêts" van 8 september 2000, 6 juli 2007 en 25 januari 2010. 

- Er wordt voldaan aan artikel 12 van de afvalstoffenrichtlijn. Hierin wordt bepaald dat locaties 
met vuilstortplaatsen regelmatig worden geïnspecteerd. Alle inspectierapporten van de 
vuilstortplaats wonden ten minste één maal per jaar ontvangen. De laatste grondige inspectie 
heeft plaatsgevonden op 30 juni 2009. 

- De exploitant van de vuilstortplaats beschikt over een geldige stortvergunning overeenkomstig 
artikel 7 en 8 van de afvalstoffenrichtlijn.

- Het afval is geaccepteerd overeenkomstig de vereisten zoals vastgelegd in de beschikking tot 
vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen. 
In 2009 zijn 42 ladingen afval geweigerd omdat deze niet aan de criteria van de beschikking
voldeden.

- Het afval dat terechtkwam op de vuilstortplaats van Cusset was voordien gesorteerd. Alleen 
afval op grond van artikel L541-1-III van de Code de l'Environnement mag op de locatie van de 
vuilstortplaats worden gestort.

- Met betrekking tot overlast afkomstig van de vuilstortplaats wordt de Commissie medegedeeld 
dat een reeks maatregelen is getroffen om het effect van de activiteiten op de vuilstortplaats tot 
een minimum te beperken. In 2009 zijn aanvullende maatregelen genomen om de effecten van 
toegestane werkzaamheden die op de locatie worden uitgevoerd te beperken. 

Op grond van de hierboven genoemde informatie kan de Commissie niet concluderen dat er 
sprake is van inbreuk op de afvalstoffenrichtlijn.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De Commissie heeft nadere informatie ontvangen met betrekking tot dit verzoekschrift. Bij 

                                               
1 2003/33/EG PB L 11/27 van 16.1.2003.
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beschouwing van de documentatie heeft de Commissie geen aanwijzingen gevonden die haar 
eerdere bevinding, zoals weergegeven in de voorgaande mededeling, in twijfel trekken. 
Zodoende is er geen aanleiding om de kwestie verder te onderzoeken.


